CALDAN conveyor solutions
simply perfect.

Kundeorienteret/rejselysten Automation Engineer til vores serviceafdeling
For at understøtte den positive udvikling i CALDAN´s
Control Systems afdeling i Galten ved Aarhus, søger vi en
selvstændig og evt. nyuddannet Automation Engineer til
vores service/support team.

fattende oplæring. Du behersker engelsk i skrift og tale
på teknisk niveau, og kan omsætte dette til fyldestgørende
arbejdsrapporter. Det vil være en fordel at kunne tysk i
skrift og tale på et rimeligt niveau.

Den nyoprettede stilling er en udvidelse af serviceteamet,
og samtidig en understregning af vores øgede fokus på
service og fleksibilitet. Du skal have energi og lyst til at
rejse, samt være i stand til at tage afsted og yde support
til vore kunder med kort varsel. Der må påregnes
op til 100 rejsedage om året af varierende varighed.
Dog sjældent over 14 dage ad gangen.

Vi lægger stor vægt på dine personlige egenskaber,
som kan være afgørende for din succes i jobbet.
Du er selvstændig og selvkørende - en ildsjæl og pligtopfyldende. Du evner samtidig at håndtere stressede
situationer, holde overblikket og være struktureret i din
sagshåndtering. Yderligere er du god til at informere,
samt skabe vidensdeling med kollegaer og på tværs af
teams i organisationen. Sidst men ikke mindst er du
en positiv og omgængelig person, som vægter et godt
kollegaskab.

Som en deI af teamet vil du være med til at forestå
servicering og ændringer af eksisterende anlæg i hele
verden, samt igangsætte nye anlæg.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Support til kunder på kørende anlæg i hele verden
• Servicering og vedligeholdelse af eksisterende anlæg både remote samt on-site hos kunder
• Test, indkøring, optimering samt mindre udvidelser af
anlæg i ind- og udland
• Programmering og fejlsøgning af PLC og HMI/SCADA
systemer med tilhørende netværk
• Ajourføring af dokumentation og opfølgning
Din baggrund:
Du har en relevant teknisk uddannelse som elektriker
fra industrien, automations-teknolog / tekniker, maskinmester, el-installatør eller lignende, gerne med en håndværksmæssig baggrund. Erfaring med Siemens STEP7
og TIA portalen er en stor fordel, men ikke et krav.
Er du nyuddannet eller med begrænset erfaring med
disse systemer sørger vi for, at du gennemgår om-

Virksomheden tilbyder:
Du tilbydes en selvstændig og udfordrende stilling i en
international vækst-virksomhed, hvor du i høj grad får
mulighed for at forme din egen hverdag og fremtid.
Ligeledes får du en stor kontaktflade på alle niveauer
både internt og eksternt i virksomheden. Din løn
fastsættes individuelt efter kvalifikationer - vi tilbyder
pensionsordning, sundhedssikring samt overskudsdeling.
Henvendelse:
Yderligere information:
Mads Klaus Brødsgaard (Controls Service Manager) Tel.: +45 8694 7071
Ansøgning og CV sendes til:
cc@caldan.dk - Mærket ”Automation Engineer, Service”
Ansøgningsfrist:
15-07-2018. Alle ansøgninger bliver behandlet løbende,
men opslaget fjernes i tilfælde af vi finder den rette
kandidat til stillingen inden fristen udløber.

CALDAN Conveyor A/S er en på verdensplan førende leverandør af transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien. Virksomheden ligger i Galten
ved Aarhus, og er en veletableret, moderne teknologivirksomhed med 50 års brancheerfaring. CALDAN projekterer, producerer og monterer interne
transportanlæg til automatiserede lakeringsopgaver i både ind - og udland. CALDAN er i stor vækst, og har 2 gange fået tildelt Børsens pris som
Gazellevirksomhed. Derudover er koncernen finansielt velfunderet, og har en lang årrække opnået AAA rating. CALDAN har datterselskaber i Tyskland,
England og Frankrig og beskæftiger 140 engagerede medarbejdere. Læs mere på www.caldan.dk

